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„Misjonarze mocą Ducha”

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 9,28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,
a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do
Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Bywa, że mamy nieprawdziwy obraz drugiego człowieka. Wiele aspektów jego życia jest przed nami ukrytych, a te, które widzimy,
zniekształcamy. Wyczulamy się na to, co potwierdza nasze teorie, za to łatwo umyka nam wszystko pozostałe. Czasem musimy się ocknąć
i zobaczyć kogoś w innym świetle. Następnym razem, kiedy ocenisz czyjeś zachowanie czy motywy, odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy
twoje patrzenie cię nie zaślepia. Masz tyle otwartości, żeby chociaż dopuścić do siebie myśl, że prawda może być inna?

Błogosławiony Bartolo Longo: „Moje powołanie to pisać o Maryi,
służyć Maryi, kochać Maryję”
Bartolo Longo urodził się 10 lutego1841r. w Latiano (południowe Włochy),
w ś redniozamoż nej rodzinie. Jego rodzice byli bardzo religijni. Po ukoń czeniu szkoły ś redniej
podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Lecce oraz w Neapolu. Był uczestnikiem wystąpień
antyklerykalnych i członkiem satanistycznej sekty spirytystó w. Pod wpływem swojego
przyjaciela nawró cił się, a następnie podjął studia prawnicze ukoń czone doktoratem. Był
zaangaż owany w pomoc chorym w szpitalu, działał też na polu religijnym, został tercjarzem
dominikań skim i przyjął imię Brat Ró ż aniec.
13 listopada 1875 sprowadził do Pompejó w wizerunek Maryi Ró ż ań cowej, któ ry wiele lat
pó ź niej nazwał „narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Boż ego
Miłosierdzia”. Na polecenie biskupa diecezji zaczął zbierać fundusze na budowę koś ció łka dla
ubogich mieszkań có w Pompejó w. W ciągu 20 lat powstała okazała ś wiątynia, a przy niej domy
wychowawcze dla dzieci więź nió w, sierot, szkoły, warsztaty, drukarnia i liczne miejsca pracy dla
okolicznych mieszkań có w. Po kilkudziesięciu latach pracy, wskutek oskarż eń o defraudacje
i szkody społeczne, jakie wysuwali dawni przyjaciele-antyklerykałowie, a takż e dwaj
nieprzychylni księż a, Bartolo zrzekł się wszelkich praw do ś wiątyni oraz innych inicjatyw.
Następnie został pozbawiony dachu nad głową przez swoich zadłuż onych pasierbó w, któ rzy
wyprzedawali rodzinny majątek. Wskutek tego, bez grosza przy duszy, jako 84-letni starzec,
wró cił do rodzinnego Latiano. Zrehabilitowany od wszystkich zarzutó w, ostatnie pó ł roku ż ycia
spędził w sanktuarium w Pompejach .
Bartolo Longo zmarł 5 paź dziernika 1926 r. w opinii ś więtoś ci. Został beaty ikowany przez
papież a Jana Pawła II 26 paź dziernika 1980 r. Zbudowany przez niego koś ció ł znajduje się pod
osobistym zarządem papież a, jest też najważ niejszym „koś ciołem ró ż ań cowym” na ś wiecie.
W dniach 14-15 października 2017 r. staraniem Dam i Kawalerów
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, nasza
wspólnota paraﬁalna modliła się przy relikwiach błogosławionego
Bartolo Longo – krzewiciela nowenny pompejańskiej.
Od dnia 17 marca 2019 roku relikwie tego niezwykłego apostoła
różańca pozostaną wśród nas na stałe. Bóg zapłać małżeństwu
z naszej paraﬁi, należącemu do Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu
w Jerozolimie, za ufundowanie relikwiarza.
Certyﬁkat autentyczności relikwii bł. Bartolo Longo i relikwiarz

Święty Józef - patron na poważne kłopoty
Święty Józef pochodził z rodu Dawida, pracował jako cieśla,
był prawym i sprawiedliwym człowiekiem. Od Boga otrzymał to,
czego Stwórca nie powierzył nikomu innemu na świecie,
a mianowicie swego Jednorodzonego Syna i Jego Matkę Maryję.
Żadnemu człowiekowi nie było dane tak wielkie wyróżnienie od
Boga i takie uniżenie ze strony ludzi. Z jego przykładu mogą
czerpać naukę życiową zwłaszcza ci, którzy w rodzinie, szkole czy
w Kościele pełnią rolę ojców i przewodników. Dla ojców rodzin
św. Józef jest najwspanialszym wzorem
ojcowskiej czujności i opieki. Dla
małżeństw stanowi doskonały przykład
miłości, zgody i wierności małżeńskiej. Dla
św. Józefa było oczywiste, że im dojrzalsza
i silniejsza jest miłość mężczyzny do żony
i dziecka, tym bardziej on sam pragnie
pozostać w cieniu i ukryciu. Im bardziej
ktoś kocha, tym dyskretniej to czyni.
Jest opiekunem rodzin, małżonków,
cieśli oraz patronem dobrej śmierci.
Źródło: www.swietyjozef.kalisz.pl

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Kobiety w Biblii...
Królowa Izebel
Izebel była fenicką księż niczką, có rką Etbaala
władcy Tyru i Sydonu. Achab kró l izraelski oż enił się
z Izebel, aby umocnić związki z Fenicją. Druga Księga
Kró lewska przedstawia Izebel jako kobietę złą
i występną, któ ra miała ogromny wpływ na swego
męż a. Razem z Achabem wprowadziła kult Baala.
Pozbyła się wszystkich prorokó w Jahwe, w Izraelu
pozostał tylko Eliasz. Doszło wtedy do konfrontacji
prorokó w Baala i proroka Eliasza na gó rze Karmel.
Eliasz ukazał bezsilnoś ć prorokó w Baala, oś mieszając
w ten sposó b ich boga. Pokazał, ż e Bó g Izraela jest
jedynym Bogiem. Uciekając przed gniewem kró lowej,
udał się na pustynię. Izebel posłała bowiem do Eliasza
posłań ca z groź bą odebrania ż ycia prorokowi. Po
ś mierci Achaba władzę w Izraelu sprawowali jego
synowie, ale faktycznie rządziła ich matka. Wtedy Pan
powołał nowego kró la Izraela – Jehu. Miał on obalić kult
Baala i okrutne rządy Izebel. Kiedy Jehu opanował tron,
w czasie walki wydał rozkaz wyrzucenia kró lowej
z okna jej pałacu. Zginęła na miejscu, a ciało jej zostało
rozszarpane przez psy.

Jedną z mniej znanych modlitw okresu Wielkiego Postu jest Koronka do
Siedmiu Boleś ci Matki Boż ej.
W bolesnym ż yciu Maryi wyró ż niamy siedem głó wnych wydarzeń
nazwanych „siedmioma boleś ciami” Dziewicy Maryi. Tak więc, na wzó r drogi
krzyż owej powstało naboż eń stwo drogi Matki Bolesnej.
Głó wną myś lą tego naboż eń stwa jest rozważ anie całego ż ycia Maryi,
począwszy od proroctwa wypowiedzianego przez Symeona, aż do męki
i złoż enia do grobu Jezusa. Jej droga wiary i cierpienia podzielona jest na
siedem „stacji - boleś ci” Matki Boż ej. Przy każ dej stacji odmawia się „Ojcze
nasz” i 7 razy „Zdrowaś Maryjo”.
- Boleś ć pierwsza - Proroctwo Symeona.
- Boleś ć druga
- Ucieczka do Egiptu.
- Boleś ć trzecia - S z u k a n i e P a n a J e z u s a , k t ó r y p o z o s t a ł
w świątyni.
- Boleś ć czwarta - Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż.
- Boleś ć piąta
- Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
- Boleś ć szó sta - Złożenie martwego ciała na kolana Matki.
- Boleś ć sió dma - Złożenie Pana Jezusa do grobu.
Modlitwę tę zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r.
Zró dło: Rytuał Rodzinny, red. ks. R. Nowacki

Modlitwa do św. Józefa

Pustynia

O, święty Józeﬁe, pomóż mi przez Twoje potężne
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego
Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym –
poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć
moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu
ze wszystkich ojców.

Słowo hebrajskie midbar pierwotnie określało miejsce wypasu
trzód na pustyni. W przeciwieństwie do pustyń Półwyspu Arabskiego,
tereny pustynne Palestyny były pokryte skąpą roślinnością. To
zmuszało pasterzy do nieustannego przemieszczania się w celu
poszukiwania nowych pastwisk.
Pustynia w Biblii była miejscem nieprzyjaznym dla ludzi, wiązała
się z głodem, niebezpieczeństwami i nędzą. Zamieszkiwały ją liczne
plemiona, które często ze sobą walczyły. Dla Narodu Wybranego
pustynia wiązała się także z długą, czterdziestoletnią wędrówką,
będącą karą i jednocześnie czasem oczyszczenia.
Pustynię postrzegano również
jako miejsce odnowy duchowej.
Wiele postaci biblijnych (Mojżesz,
Eliasz) uciekało na pustynię, aby
spotykać Boga. Również Jezus
szukał samotności na pustyni
i często się tam modlił (Iz 40,3:
„Drogę dla Pana przygotujcie na
pustyni, wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu”).

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 18.03.2019
+ Za śp. Franciszkę i Stefana Gajewskich, Aleksandra,
18:00
Stanisława i Wandę
Wtorek – 19.03.2019 – św. Józefa, Oblubieńca NMP
+ Za śp. Leszka Janas w 6. rocznicę śmierci i zmarłych
18:00
z rodziny
Środa – 20.03.2019
7:00 + Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Jana Golara, Michała Miś
+ Za śp. Józefa Tochowicza
+ Za śp. Kazimierę Chamielec
20:00
+ Za śp. Marię Miska
+ Za śp. Matyldę, Kazimierza i Jerzego Jaskółka
+ Za śp. Stanisława Banasia
+ Za śp. Władysławę Brzeską
Czwartek – 21.03.2019
18:00 + Za śp. Anielę Sobczyk
Piątek – 22.03.2019
7:00 + Za śp. Tadeusza Płatka
+ Za śp. Janinę i Mariana Sochę, Matyldę i Jana
18:00
Rachwaniec i zmarłych z rodziny
Sobota – 23.03.2019
7:00 + Za śp. Władysławę Brzeską
18:00 + Za śp. Marię, Barbarę i Annę
Niedziela – 24.03.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja i Mirosława Harmala
9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską
10:30 + Za śp. Władysława Kądziołka i Jana Kleśny
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła
12:00
Stróża dla Joanny Kopeć w 18. rocznicę urodzin
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
18:00
Mateusza Massalskiego w 15. rocznicę urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019
Przypominamy, że w naszym kościele:
Droga Krzyżowa - piątek o godz. 17:00 – dla dzieci i po Mszy św.
o godz. 18:00 oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 i 16:00;
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Niech nasze uczestnictwo w tych nabożeństwach oraz Wielkopostna
Spowiedź Święta w naszym kościele będą rekolekcjami
przygotowującymi nas do Misterium Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pana Jezusa (ze względu na paraﬁalne Misje
Święte, które przeżywaliśmy we wrześniu ubiegłego roku,
w obecnym Wielkim Poście nie będzie rekolekcji).
II Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Od
2006 roku jest obchodzona w Polsce jako dzień modlitwy, postu
i solidarności z Misjonarzami. Oﬁarami do puszek wspierajmy
misjonarzy i wielkie dzieło misyjne.
Oﬁary na kwiaty do Bożego Grobu, będą zbierane na tacę podczas
nabożeństw Gorzkich Żali. Można też złożyć oﬁarę do skarbony
koło kropielnicy (pod ﬁgurą św. Antoniego) lub na konto
paraﬁalne.
W 2019 roku mija 70 lat od utworzenia naszej paraﬁi. Przygotowując się do przeżycia tego jubileuszu, prosimy o przynoszenie
zdjęć związanych z historią naszej paraﬁi do zakrystii lub
kancelarii. Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną oddane
właścicielom.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

